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ধভমী যোজননত ক দরগুলরোয ভীল দযদভোখো আফোন 

‘গন োতিক যোজনীত  দ্বীতন বোইলদয  

ক্ষভ োলনয কোযণ নোতক দুফমর োয কোযণ?!!’  

 ৃ ী ফম  

ত োভযো আল্লোয োোমযকোযী ! 

উস্তোদ উোভো ভোভুদ োতপমোহুল্লো 
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ِحْیمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّللاہ

 والصلوة والسالم على رسوله الكرين. أها بعد... .الحود هلل رب العالويي

োভদ  োরোল য য-  

োতকস্তোলন ফফোয  আভোয দ্বীন তি ভুতরভ বোইলযো! 

গণ লি আভোলদয দ্বীতন বোইলদয অংগ্রন  োলদয তি ফৃতিয কোযণ ললে নোতক  োলদয 

দুফমর োয কোযণ ললে?  তদ্ব ী : তকোন তলেভ তক গণ লিয ভোধযলভ তযফত ম  ো 

ম্ভফ? এ দুতি তফললয  উয এই লফম আলরোচনো কযো লফ, ইনো আল্লো। ভোন আল্লো 

 ো‘আরো আভোলদয করলক  োাঁয ন্তুতিয লে  তনক আভলরয তদলক েিদমন 

করুন।...আভীন ইো যোব্বোর আরোভীন। 

তি বোইলযো আভোয! 

আভোলদয দ্বীতন যোজননত ক দরগুলরোয একতি দৃতিবতি লরো: তনফমোচনতবতিক যোজনীত  

 োলদযলক তিোরী কলযলে। এলক্ষলে  োযো মুতি তদল েোলক তম, এখোলন মতদ িস্তোফনোভূরক 

দোফী গৃী  ল েোলক, কোতদোনীলদযলক কোতপয তঘোলণো কযো ল েোলক এফং ১৯৭৩ োলরয 

ংতফধোন অতস্তলে এল েোলক; মোয কোযলণ আল্লো  ো‘আরোয োতকতভযোল য/ আইন 

িণলনয একচ্ছে ক ৃমলেয স্বীকোলযোতি তদো ললে এফং তনতি  তফশ্বো িদোন কযো ললে 

তম, এখোলন কুযআন-ুন্নো তফলযোধী তকোন আইন িণন কযো লফ নো,  োলর এই ফ 

কীত মকরো তনফমোচনতবতিক যোজনীত য-ই পরোপর ফো োযোং।   
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আভযো (ভুজোতদীন) ভলন কতয- িেভ : এগুলরো তকোন কীত মভূরক কভমকোন্ড-ই নো। ফযং  ো 

এই ি োযণোূণম তলেলভয উয তবতি কলয একতি িদমনীভূরক দলক্ষ ভোে। কোযণ, এই 

কর দলক্ষ তনো লে আভযো যী  িত ষ্ঠোয তদলক এক কদভ োভলন ফোড়ল  

োলযতন ফযং ফোস্ততফকলক্ষ আভযো তমখোন তেলক পয শুরু কলযতেরোভ তখোন তেলক আলযো 

অলনক অলনক দূলয অফস্থোন কযতে।  োয কোযণ তক...?  োয কোযণ লরো: োতকস্তোলনয 

ইত ো এফং  োয ফ মভোন তযতস্থত  এ কেোয উয োক্ষী তম, এই কর দলক্ষ তনোয 

কোযলণ দ্বীনদোযলদয তিভিো ৃেকীকযর কযো ললে।  োলদযলক গণ োতিক তলোগোলনয 

ভোলে পোাঁোলনো ললে। মোয কোযলণ  োযো ফ মভোলন ৎকোলজয আলদ  অৎকোলজয তনললধ 

কযলণয ভদোলন মূ্পণমরূল িত তিোতফীন অফস্থো যললে। অনযতদলক ফোত রলদয িবোফ-

িত তি  তন ৃে আলগয  ুরনো কলকগুণ ফৃতি তললে। 

তি বোই  ফনু্ধগণ! 

আভযো িেলভ এই কর দলক্ষভূলয িদমনীয ফযোোলয আলরোকো  কযল  চোই।  

আতন মতদ িস্তোফনোভূরক দোতফ গৃী  োয কত োভলন যোলখন,  োলর তদখল  োলফন 

তম,  োল  ফরো ললে: োতকতভযো   েো আইন িণলনয একচ্ছে ক ৃমে তকফর আল্লো 

 ো‘আরোয জনয এফং কুযআয  ুন্নোয তফযীল  তকোন আইন িণন কযো লফ নো। তকন্তু 

১৯৫২, ১৯৬২  ১৯৭৩ োলর ংতফধোন িণন কযোয ভ এফং যফ মীল   োল  

ংলোধনী কযোয ভকোলর কুযআন  ুন্নোয আইলনয িত  তফনু্দভোে ভ্রুলক্ষ কযো 

তন। ফযং তফতবন্ন গুরুেূণম ধোযো যোতয কুযআন  ুন্নোয োলে যোতয োংঘতলমক। 
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আফোয তকোেো তকোেো তকেু ধোযো তগোনীবোলফ এভনবোলফ িদোন কযো ললে, মোয কোযলণ 

এখোলন (োতকস্তোলন) এভন জীফনফযফস্থোয িচরন ললে; মো ধভমতনযলক্ষ োলক ুযক্ষো িদোন 

কলয এফং ইরোভী ধোযোগুলরোলক ফোস্তলফ অকোমমকয কলয যোলখ। মখন এই দ্বলেয কোযণ 

তজজ্ঞোো কযো র,  খন উিয োো তগলরো তম...এই িস্তোফনোভূরক দোতফ গৃী  ো  

ইরোভ তফলযোধী ধোযোগুতর ফ ভোন ভমমোদোয দোতফ যোলখ। একতি অযতিলক তনিঃলল কযল  

োযলফ নো। তকোন একতি ধোযো অয ধোযোয  উয তেষ্ঠে যোলখ নো। উবতিই োরমোলভলেয 

দুই  ৃ ীোং তরোলকয অতধকয দ্বোযো ো ললে। আয োরমোলভলেয দুই  ৃ ীোং তরোলকয 

আতধকযিোপ্তলদযই ংতফধোন ংলোধনী কযোয অতধকোয ংযক্ষণ কলযন। তমন তকোনতি জোলজ 

আয তকোনতি নোজোলজ, তকোনতি োরোর আয তকোনতি োযোভ? এয পোোরো োরমোলভে 

কযলফ!1  োেোড়ো এখোলন আয তকোন অেম ল  োলয নো তম, এখোলন আল্লো  ো‘আরোয 

                                                             
1 োলফক যোষ্ট্রত য উলদিো পোর তযজো আতফদীলক একতি তিতব োক্ষোৎকোলয তজজ্ঞোো কযো 
লতের তম, মতদ োরমোলভলে আইন ো  তম, ভদ োরোর ফো  যো কযো বফধ,  োলর তক ভদ  
 যো বফধ ল মোলফ?  খন আলফদী উিয তদর: ‚অফযই বফধ ল মোলফ। কোযণ, োরমোলভে লরো 
ুতিভ ইনতেতিউন(ংদ)।  োযোই আইন ব যী কলয এফং তদলয কর আদোর  ুতিভ তকোলিময 
অধীলন চলর।‛... এিো ফরো মতদ চূড়োন্ত মমোলয অদু্ভ  ভলন লফ, তকন্তু আভোলদয ‚ইরোভী 
গণ োতিক োতকস্তোন‛-এয তব লয এই নীত ই কোমমকয। িকো েোলক তম, এিোয নোভই লরো গণ ি। 
ইরোতভক গলফলণো কোউতিলরয ক্ষ তেলক তম তিোন্ত তদো ,  ো ভূর : পল োো এফং  োয উয 
আভর কযো তন:লন্দল োতজফ োয দোতফ যোলখ। তকন্তু  ো োরমোলভলেয কোলে তকফর যোভম 
িদোলনয তমোগয ো যোলখ।  োই োরমোলভে ইলচ্ছ কযলর  ো গ্রন কযল  োলয ফো  ো আফজমনোয ভলধয 
তপলর তদল  োলয। (আলযো তফস্তোতয  তদখুন: োইখ আইভোন আম-মোোততয োতপমোহুল্লোয ‚  سپیدہ

چراغ ٹمٹماتے اور سحر   েো িবোল য ূমমোলরোক এফং তনস্প্রব ফোত ‛ নোভক তক োফ অেফো ভুপত  
ভুোম্মোদ েকী উভোনী োললফয ‚ مسائل کے اس ور  شریعت نفاذ   েো যী আইন িত ষ্ঠো   োয 
ভোআরো-ভোোলর‛ নোভক তক োফ।) 
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োতকতভযো   েো আল্লো  ো‘আরোয আইলনয তকোন ক ৃমে তনই, যীল য তকোন ক ৃমে তনই 

ফযং এখোলন োরমোলভলেয দুই  ৃ ীোং তরোলকয ক ৃমে যললে। আল্লো  ো‘আরোয 

তফধোনোফতরলক ভোনো   ো িলোগ কযোয জনয এ িুকুই মলেি ন তম, ফরো লফ এগুলরো 

আল্লো  ো‘আরোয তফধোনোফতর। ফযং  োয জনয এলম্বরী দযলদয ন্তুতি আফযক। মতদ 

 োলদয স্বী কোভনো-ফোনোয োলে ুলযোুতযবোলফ তভলর মো এফং  োলদয ক্ষ তেলক এই 

কর তফধোনোফতরয  যোনে গৃত  ,  োলর ত ো তিক আলে।  খন এগুলরো আইন 

তোলফ তযগতণ  লফ। ন ুফো যীল য ভুকোলফরো  েোকতে  োফতরক িত তনতধলদয 

কোভনো-ফোনো এখোলন োক লফ। কোতদোনীলদয তফলতি রক্ষয করুন- কোতদোনীযো তজতন্দক। 

 োযো ইরোলভয নোলভ তনলজলদয কুপয তফস্তোয কলয, অেচ যীবোলফ ইরোভী যোলষ্ট্র েোকোয 

তকোন অতধকোয  োলদয তনই। তকন্তু এখোলন (োতকস্তোলন)  োলদযলক কোলপয আখযোত  কযো 

ললে, োোোত ংখযোরঘুলদয অতধকোয তঘোলণো কলয  োলদযলক মূ্পণমরূল ুযক্ষো িদোন 

কযো ললে। মোয কোযলণ ফ মভোলন  োযো তনলজলদযলক েোড়ো ফোইলক কোতপয ফলর েোলক। 

যকোযী গুরুেূণম লদ  োযো অতধতষ্ঠ  এফং িকোযবোলফ তনলজলদয এই কুপযলক ইরোলভয 

নোলভ তফস্তোয কলয চলরলে। তভোিকেো: এই কর দলক্ষগুলরো ভূর : ইরোলভয োলে োত-

িোট্রো এফং দ্বীনদোযলদয োলে তধোাঁকোফোতজ কযোয নোভোন্তয। আয এই তধোাঁকোফতজয উলেয 

এেোড়ো আয তকেুই ন তম,  োয ভোধযলভ দ্বীনদোয বোইলদযলক ফোত র জীফনফযফস্থোয িত  

তফশ্বস্ত   োলক ুযক্ষো দোনকোযী তোলফ ব যী কযো এফং ইরোভ িত ষ্ঠো  ভন্দকোজ 

িত লযোধকলে তম তকোন ধযলনয গুরু য আলন্দোরন  োলদয ভোধযলভ িত   কযো।2 
                                                             
2 য যোন্ড কলমোলযনিঃ একতি আলভতযকোন তেংক িযো।  ।  আলভতযকোন িোলনয অতধকোং তরত এই 
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ুতি ূধীভন্ডরী! 

এিোই লচ্ছ িকৃ   ে। তকন্তু আলরোচনোলক োভলন ফোড়োলনোয িলোজলন...মতদ আভযো তভলন 

তনই তম,  ো দ্বীনদোয বোইলদয তজল য তপতযতস্ত।  োলর িশ্ন লরো: এই তজল য তপতযতস্ত তক 

আনোলদযলক যোজননত ক তনফমোচন তদললে? আনোযো অতধক তবোি তললেন ফলরই তক 

ংতফধোলন এই ধোযোগুলরো ংমুি কযো ললে? নোতক তফলতি মূ্পণম  োয উলটো?! িকৃ  

ফোস্তফ ো লরো: এই নোভভোে তযফ মন আনোযো  খনই কযল  তলযলেন, মখন আনোযো 

জনগণলক ‘নোত আতনর ভুনকোয’  েো ভন্দকোলজয িত লযোধ তলযোনোভ তদল যোস্তো নোভোল  

তলযলেন।  োযো যী  িত ষ্ঠোয খোত লয গুতর  রোতিচোজম এফং যকোলযয লে ফোাঁধো ল 
                                                                                                                                                   

িত ষ্ঠোলনয যোভলময অধীলন ফোস্তফোত  । তোতবল  ইউতনন  লনয য  এই িত ষ্ঠোলনয 
ফলচল ফড়  গুরুেূণম িোলগমি তের ভুতরভ তফলশ্বয স্বোধীন ো রোলবয লে ফোাঁধো ল দোাঁড়োলনো এফং 
তখোলন তনলজলদয িবু দ্বীলনয দুভন তেণীয তরোকলদযলক ক্ষভ ো যোখো। এই িত ষ্ঠোন িত  ফৎয 
তফতি ফই  তযলোিম িকো কলয েোলক।  োয ভলধয একতি লরো: Civil Democratic Islam , মো 
২০০৫ োলর িকোত  । এই ফইল ুষ্পিবোলফ ফরো ললে তম, নো ন ইরোভ আভোলদয তনকি 
গ্রনলমোগয ন, ফযং নো ন ইরোভলক আভোলদয অতবরোল অনুমোী ‚গণ োতিক ইরোলভ‛ তযফ মন 
কলয তদো জরুযী। এই ফইলয ইোহুদী তরখক ভুতরভ তফলশ্ব ইরোভী আইন িত ষ্ঠোয দোতফয ফযোোলয 
িশ্ন উত্থোত  কলয ফলরন তম,  োলদয োলে তকরূ আচযণ কযো লফ?  োযয উিয িদোলনয তনতভলি 
োতকস্তোলনয উদোযণ উলল্লখ কলয ফলরন: তকবোলফ তখোলন দ্বীতন দরগুলরো এফং জনগলণয তচোলখ ধুলরো 
তদো ললে? আলযো ফলরন তম, োতকস্তোলনয যোজনীত ল  ‚ভূরতবতি‛ তফদযভোন যললে এফং 
এখোনকোয জনগণ ইরোভলক ভব্ব  কলযন। এভ োফস্থো মতদ যী আইন-কোনুনলক ূণমোিরূল 
তেলড় তদো ,  োলর দ্বীতন দরগুলরো আভোলদয অন্তযো ল দোাঁড়োলফ। আয মতদ এখোলন যী 
কর আইন-কোনুন ফোস্তফোন কযো ,  োলর আন্তজমোত ক ম্প্রদো (আলভতযকো  তিভোযো) এিো 
কখলনোই গ্রন কলয তনলফ নো। তরখক ফলরন:  োই এখোলন এয জ ভোধোন লরো-যীল য ক ক 
আইন-কোনুনলক তদী আইলনয অন্তবুমি কযো লফ, তকন্তু ফোস্তলফ  োয উয আভর কখলনো লফ 
নো।(তফস্তোতয  তদখুন এই ফইলয ৮১ নং ৃষ্ঠো) তফলতি তমন এভন লরো তম, এয দ্বোযো দ্বীনদোযলদয 
ভুখ ফন্ধ ল মোলফ, অনযতদলক দ্বীলনয দুভনযো অন্তুি লফ নো। 
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দোাঁতড়ললে। এই তফজোফতর রোলবয কোযণ এই ন তম, োরমোলভলে আনোলদয তিতজিোর তি 

তফী তের, ফযং োরমোলভলেয ফোতলয আনোলদয িত ফোদ এভন একতি িত লযোধ তের; মোয 

কোযলণ োকলেতণ কলকতি তজতন তভলন তনল  ফোধয লতের। মখন ১৯৪৯ খৃিোলে 

িস্তোফনোভূরক দোতফ গৃী  োয আইন ো ,  খনকোয ভল আনোলদয ক তি তি 

তের?  খন ত ো আইন তযললদ আনোলদয শুধু একতি তি তের। যফ মীল  ১৯৭৩ োলর 

মখন ংতফধোন িতণ  ,  খন ত ো আনোলদয দরভূ ফলচল খোযো যোজলয তকোয 

লতের। তই ভ ভুোম্মোদ োল্লোল্লোহু আরোইত ো োল্লোলভয যী  িত ষ্ঠোয নোলভ 

আনোযো ভন্দকোজ তেলক ফোাঁধোিদোলনয তম আলন্দোরন শুরু কলযতেলরন, তই আলন্দোরলনয 

বীত য কোযলণই ংতফধোলন ইরোভী ধোযোগুলরো অন্তবুমি কযো লতের...আয এই ধোযোগুলরো 

কোলদয োল  অন্তবুমি লতের? তক ১৯৭৩ োলরয এই  েোকতে  ইরোভী ংতফধোনলক 

ো কলযতেলরন? এই তধোাঁকোফোতজয ‚তৌবোগয‛ িধোনভিী   োয দলরয অতজম  ললে, মোয 

দ্বীন তফলদ্বল  ের-েো ুযীয উয আনোযো ফোই ঐকযভ  তোলণ কলযলেন।  

এভতনবোলফ কোতদোনীলদযলক মখন কোতপয ফলর তঘোলণো কযো ,  খন োরমোলভলে 

আনোলদয ক তি তি তের?  খন  নোভকো োলস্ত আনোলদয তকেু তি তের। তকন্তু 

আনোলদয দোতফ তভলন তনো ললে। এলম্বতরয তব লয আনোলদয তেলক তবন্ন ভ োদতমক 

এফং যোজননত ক তফলযোধীযো আনোলদয জনয তবোি িদোন কলয। এখন ফরুন ত ো! তকন এই 

তফলযোধীযো আনোলদযলক ভেমন কলযতের? তকন আনোলদয োভলন  োযো োাঁিু তগলড় তের? 

 োলর শুনুন-  োযো ‚খ লভ নফুো ‛ আলন্দোরলনয কোযলণ োাঁিু তগলড়তের। ‚খ লভ 
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নফুোল য‛ আলন্দোরন তকোন ফযোলরি ফলেয আলন্দোরন তের নো।  ো তের নো তেোি ফলে 

কোগজ তপরোলনোয তকোন কোতযভো ফযং  ো তের ভন্দকোজ তেলক ফোাঁধো িদোন কযোয 

আলন্দোরন। আয  ো এভন একতি আলন্দোরন তের; তমখোলন োধোযণ জনগণ কুযফোনী তদললেন, 

যলিয নমযোনো ত কলযলেন এফং িত তদন কলকজন ভুরভোন ীদ ললেন। 

অনযতদলক  োয তফযী  তচে তদখুন! আনোলদয এভন একিো ভ এলতের, মখন 

আনোলদয তনকি তনলজলদয ইত োলয ফলচল তফী ংখযক তি তের। ২00২ োলরয 

তনফমোচলন আনোযো জো ী তযললদয 63 তি আন তললেন। ীভোলন্ত মূ্পণমরূল 

আনোলদয যকোয তের এফং তফরুতচস্তোন যকোয আনোলদয অফদোন তোলফ িত তষ্ঠ  তের। 

এিো এভন একিো তফজ তের, মো ইত ূলফম কখলনো অতজম  তন এফং বতফলযল  অতজম  

োয তকোন ম্ভোফনো তনই। এখন ফরুন! তই ভ ইরোভলক িত তষ্ঠ  কযোয তক্ষলে 

আনোযো তক তকোন অগ্রগত  কযল  তলযতেলরন ? আনোযো তক আইনী  োংতফধোতনক 

ংস্কোয কযল  তলযতেলরন?!  

আলর  য কেো লরো: আনোলদয এই োপরয অতজম  োয ভূর কোযণ তের 

আপগোতনস্তোলনয উয আলভতযকোয আিভণ  ইভোযল  ইরোভী আপগোতনস্তোলনয  ন। 

োধোযণ জনগণ িত ফোদ-তফলক্ষোব কযল  তের, ীভোন্ত, উজো ী  তফরুতচস্তোলনয জনগলণয 

হৃদল তচোি  যোগ তের, এভ োফস্থো তজনোলযরলদয জনয োতকস্তোলনয বূতভল  আলভতযকোয 

তগোরোভী কযোিো তকোন জ ফযোোয তের নো।  জ্জনয এই িত ফোদ-তফলক্ষোবলক েোভোলনো 

জরুযী তের। আফোয এই ভলয ভলধযই তনফমোচন অনুতষ্ঠ  ।  োল   োলরফোনলদয িত ল  
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যোষ্ট্র িত ষ্ঠোয অিীকোয কযো । আয োধোযণ জনগণ এই তলোগোলনয উয তবতি কলয 

আনোলদযলক ভেমন কলয।3 তকন্তু মখন আনোযো ক্ষভ োয ভলর তৌঁলেলেন,  খন িত ফোদ 

                                                             
3 োতকস্তোলনয তমৌে তযললদয ীলম অতধলফলন তকেু তফলল ফোই ঐকযভল  তৌঁেোলনোয য অতফরলম্ব 
(তনফমোচলনয আলগ) একতি তঘোলণোে িকো কযো । তখোলন তঘোলণো তদো  তম, তমৌে তযলদ 
ক্ষভ ো আোয য ইভযোল  ইরোভী আপগোতনস্তোন( োলরফোন)-এয নীত  অনুোলয যকোয কর 
ধযলনয আইন ো কযলফ: 
তঘোলণোলেয অনুফোদ: 
তমৌে তযললদয ীলম অতধলফলনয তঘোলণোেিঃ 
 োতযখ: ২২ তলেম্বয তনফোয ২০০২ ইং। স্থোন: ইরোভোফোদ, োতকস্তোন। 
োতকস্তোলনয েতি দ্বীতন দলরয ীলম অতধলফন, তনলজলদয এই দৃঢ় িত জ্ঞো িকো কযলে তম, আভযো 
োতকস্তোলনয স্বোধীন ো, তনযোিো, স্থোতে এফং ইরোভী বফতিয  স্বো িয যক্ষোয জনয তমৌেবোলফ 
তনযর তচিো কলয মোফ। আভোলদয আর িোলগমি লরো: যোলষ্ট্রয ভোলে িকৃ  ইরোলভয যী আইন-
কোনুন িত ষ্ঠো কযো, মো তখরোপল  যোলদোয যীত -নীত  অনুোলয ম্ভযয ল  োলয। এলক্ষলে যোলষ্ট্রয 
জনগলণয আইন-কোনুলনয তবতি োনোপী ভোমোফ অনুোলয লফ। আতভরুর ভু’তভনীন োইতযদুনো ময  
আফু ফকয তেীক যোতম., আতভরুর ভু’তভনীন োইতযদুনো ময  উভয যোতম., আতভরুর ভু’তভনীন 
োইতযদুনো ময  উভোন যোতম., আতভরুর ভু’তভনীন োইতযদুনো ময  আরী যোতম., আতভরুর ভু’তভনীন 
োইতযদুনো ময  আভীলয  ভুোতফো যোতম. এফং কনেোনতিলনোর (ইস্তোমু্বর) তফজলয ইজ্জ -ম্মোন  
আনুগল যয আতকদোয তবতিল  তনককোয তরোকলদয ক্ষভ ো গভলনয েলক ুগভ কযো এফং এয জনয 
আইন যচনো কযো। এই অতধলফন আলযো তঘোলণো কযলে তম, ১৯৭৩ োলরয আইন ইরোলভয আর 
তবতিয উয ংদী গণ ি এফং ঐকযভল য তবতিল  যোষ্ট্র তযচোতর  োয জনয তজম্মোদোয। 
ংতফধোন ফোর যোখো   োয ধোাঁলচ কুযআন  ুন্নোয তদক-তনলদমনো অনুমোী এফং ইরোতভক গলফলণো 
কোউতিলরয িস্তোফনোয আলরোলক এভন একতি োনফযফস্থো িত ষ্ঠো কযো আভোলদয কর তচিো-িলচিোয 
আর রক্ষ-উলেয  িকৃ  ভোনতমলর ভোকুদ; মো োধোযণ জনগলণয স্বোধীন ো, দ্বীতন ুভোচোয, 
জো ী কৃতি-কোরচোয  োভোতজক যীত নীত , অেমনীত য ুলভ ফেন এফং স্বচ্ছর ো বযুয জীফলনয 
জোভোন /গযোযোতে তদলফ।  
তনলচ উলল্লতখ  েতি দ্বীতন দর ‚ তমৌে তযলদ‛-এয তভম্বোয তোলফ দ্বীতন  যোজননত ক ভযোফরীয 
তক্ষলে ূণমোিরূল তনলজলদয ভন কয ো িকো কযলে এফং এই তফললয তঘোলণো িদোন কযলে তম, 
কোশ্মীয ইুযল  োতকস্তোলনয জো ী অফস্থোন-ই লফ আর ভূরনীত । তকন্তু োশ্বফ মী যোষ্ট্র 
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আয িত ফোদ তোলফ ফোতক তের নো। এই োাঁচ ফেলয যকোয  তনোফোতনী ফলচল খোযো 

অযোধগুতর কলযলে। তম োরমোলভলে  খন আনোযো একতি ফড় ংখযো তেলরন, তই ভল 

নোযী অতধকোলযয নোলভ তই তফরতি ো , মোলক আনোযো তনলজযো ‚তমনো তফর‛ ফলর 

নোভকযণ কলযতেলরন। পরশ্রুত ল  ম্মত  তমনোয অনুীরন কযো তকোন আইতন অযোধ 

তোলফ ফোতক েোলকতন। এই ভল দুফৃমি ো, অননত ক ো, ধভম তফলদ্বল গণভোধযলভ িচোতয  ; 

উদোয োফোদ  ফুতিফৃতিক তদদীযভোন িদমনীয নোলভ ক্ষভ োয ূজো তরপ্ত । োতকস্তোন 

                                                                                                                                                   

আপগোতনস্তোলনয  োলরফোলনয ফযোোলয োতকস্তোন যকোয োম্রোজযফোদীলদয োল য ু ুর তোলফ তখরলে। 

‘তমৌে তযলদ‛ ক্ষভ ো আোয য  োলরফোন যকোলযয োননীত লক োতকস্তোলনয কর মমোল 
জোতয কযোয জনয কর ভোধযভ  উীরোগুলরোলক গ্রন কযলফ এফং ুলযো োতকস্তোন  োীলদয অত  
উজ্জ্বর েোোনীলড় তযণ  লফ। 
স্বোক্ষযিঃ     
১. কোজী হুোইন আভোদ                                
আভীয, জোভো‘আল  ইরোভী োতকস্তোন।   
২. ভোরোনো ো আভোদ নূযোনী 
দয, জতভ  উরোভোল োতকস্তোন। 
৩. ভোরোনো পজরুয যভোন। 
আভীয, জতভল  উরোভোল ইরোভ। 
৪. ভোরোনো োতভউর ক 
আভীয, জতভল  উরোভোল ইরোভ োতকস্তোন। 
৫. আল্লোভো বদ োতজদ আরী নকবী 
ৃিলোলক,  োযীলক জোপতযো োতকস্তোন।   
৬. অধযোক োতজদ ভীয 
আভীয, জতভল  আলর োদী। 
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তনোফোতনী আলভতযকোয হুকুলভয তগোরোলভ তযণ  । এখোলন িল যক গুরুেূণম লয 

ত,আই এল তকন্দ্র স্থোন কযো শুরু কলয তদ। িল যক লয লয আলভতযকোনলদয োল  

দ্বীনদোয বোইলযো তগ্রপ োয ল  েোলক। োতকস্তোন তেলক আপগোতনস্তোলনয উয ৫৭ োজোয 

ফোয তফভোন োভরো কযো । তজোলদয নুয  কযোয অযোলধ স্থোনী ভুরভোনলদয উয 

তফোভো  ফোরুলদয গুতরফৃতি ফলমণ কযো শুরু । নযোলিোয োভতযক মোন আভোলদয যোস্তো তদল 

আভোলদয তনযোিোয ভোধযলভ আপগোতনস্তোলন মোো শুরু কলয। রোর ভতজলদয তরোভলমক 

ঘিনো ঘলি; মোল  আভোলদয তফোনলদয  তভললদযলক পপযো তফোভো দ্বোযো ুতড়ল তপরো 

। তকন্তু আনোযো এই কর তক্ষলে তক তকোন ধযলনয ফোাঁধো ব যী কযল  তলযলেন?  খন 

আনোলদয ভোলে মূ্পণমরূল তনযফ ো তফযোজভোন তের তকন?!  োয কোযণ ুস্পি।  ো লরো: 

োরমোলভলেয এই তিগুতর আনোলদয ো কড়ো এফং োলয তফতড় তোলফ িভোতণ  লতের। 

ভিণোর  তলিয কোযলণ আনোলদয ভুলখ  োরো তরলগতের। ভন্দলক িত   কযো  

ফোত লরয োভলন হুংকোয তদোয তম ক্ষভ ো তের,  ো িেলভ আ-ভীভোংো,  োযয 

ুনতভমরন, অফললল এিো লমোতগ ো তযণ  ...। 

এিোই লচ্ছ গণ লিয ন্থো চরোয ফোস্তফ ো।  োেোড়ো অনযোনয আলযো অলনক ফোস্তফ ো  ষ্পি 

কলয তদ। তমভন: গণ োতিক যোজনীত ল  দ্বীনদোয বোইলদয এলকফোলযই তকোন তি-োভেম 

তনই, এিোয জোনোন তদ। কোযণ, গণ োতিক যোজনীত  তি িদোন কলয নো, ফযং তম তি 

ধভমলক যক্ষো কযল  োলয এফং কোলপয  ধলভময দুভনলদয েলক তচয লয ফন্ধ কলয তদল  

োলয ত তিলক তেতনল তন। এয তফযীল , জনগণলক বোর কোলজয িত যক্ষো উতন্ন  
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কযো, ভন্দলে ফোাঁধো ল দোাঁড়োলনো এফং  োলদয আত্ম যোলগয তন:স্বোেম আলফলগয দ্বোযো  োলদযলক 

তনলফতদ  যোখো এভন একতি িতিো, মো ধভমী দরগুলরোলক তকোন লন্দ-ং েোড়োই 

ক্ষভ ো িদোন কলয েোলক। 

তি উতস্থত ! 

আনোযো ুলযো তফলশ্বয ইত োলয তদলক একিু  োকোন!  োলর আনোযো একতি চযভ 

ফোস্তফ ো তদখল  োলফন তম, গণ লিয তব লয ক্ষভ ো স্থোনোন্তয  তকফর। মোয কোযলণ 

ফযতিয তচোযো ত ো োটো, তকন্তু তজোয-জফযদতস্ত  তিয উয তনবমযীর ূফম তেলক চলর 

আো চোতল তদো তলেলভ কখলনো তকোন তফয মন আল নো। তলেলভয তযফ মন অেমোৎ 

উয তেলক তনচ মমন্ত মূ্পণম এক ন ুন তলেভ আনো; মোয ভোধযলভ ূফম তেলক তচল ফো 

োকলেনী  ফুতিজীতফলদয তেলক তযেোন োতর লফ, তিো তবোলিয গণনো দ্বোযো কখলনো 

োতর তন  কখলনো ল  োলয নো।  োয জনয এভন একতি তিয দযকোয, এভন তি 

ঞ্চোলযয িলোজন; মো ফোত রলদয তিলক তগোড়ো তেলক উলড় তপলর তদলফ। ইরোলভয 

ইত ো আনোয োভলন যললে। ীযো  আভোলদয জনয এক আভরী নভুনো ফো আদম। 

ভক্কোয ভুতযকযো মখন ল যয তফলযোতধ ো দৃঢ়িত জ্ঞ এফং ইরোভ তফজলয লে ফোাঁধো ল 

দোাঁতড়লতের,  খন নফী ভুোম্মোদ োল্লোল্লোহু আরোইত ো োল্লোভ শুধু িজ্ঞোূণম ভ োভ  তদলই 

ভক্কো তফজ কলযনতন। ফযং যোূর োল্লোল্লোহু আরোইত ো োল্লোভ িেলভ ভদীনো তি 

ঞ্চোয কলযলেন, ভদোলন ফদয  ভদোলন উহুলদয ভোযোরো অত িভ কলযলেন, অফললল 
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ভক্কো তফজলয যোস্তো ুগভ ললে, মোয ভোধযলভ কর ফোাঁধো-তফতি দূয ল মো এফং ভোনুল 

দলর দলর ইরোলভ িলফ কযল  আযম্ভ কলয। 

তি ূধীফৃন্দ! 

ৃতিয ূচনোরগ্ন তেলক এই তনভ চলর আলে তম, তফযী  তিয তভোকোতফরো তিয দ্বোযোই 

কযল  । ভোন যোবু্বর আরোভীন  োাঁয ৃিজগ  চোরোলনোয জনয এই তনভই তরতফি 

কলয তযলখলেন। এই তনভ ভুতরভ  কোতপয কলরয জনযই িলমোজয।  োেোড়ো কুপুযী তফলশ্ব 

তমফ ফড় ধযলনয তযফ মন োতধ  ললে  োয তভৌতরক কোযণ লচ্ছ এিো। আয এিো 

কখলনো োধোযণ তচন্তো-বোফনো ফো োতন্তূণম ংগ্রোভ কযোয দ্বোযো  অতজম  তন। ফযং তচন্তো-

বোফনো কযোয োলে োলে তি িলোগ কযল  ললে,  খতনই তগল কর ফোাঁধো-তফতি দূয 

ললে এফং তযফ মন োতধ  ললে। পোলিয তফপ্ললফয তদলক একিু রক্ষয করুন! এিো লচ্ছ 

তই তফপ্লফ মোয ভোধযলভ তখোলন গণ ি তলেভ িত ষ্ঠো রোব কলযতের। তকন্তু তই 

গণ োতিক তলেভ তক তবোলিয গণনো দ্বোযো আনো লতের? অতং নীত য কোযলণ তক  এই 

তযফ মন োতধ  লতের? নো, কক্ষলনো নো। ফযং তচল ফো োকলেণীয োলে ংঘোল  

তমল  ললে, জীফন তদল  ললে,  খন তগল তকোেো তকোন ন ুন তলেভ িত ষ্ঠো রোব 

কযল  তলযলে। আভোলদয আল োল যোলপমী তফপ্ললফয ইত ো আনোলদয োভলন 

যললে। তখোলন তবোলিয গণনো দ্বোযো ুলযোলনো তলেভ যত  ল মোতন, ফযং  ো 

তিভিোয ফতিমকো তের। োোোত  ো একতি তফপ্লফ তের, পরশ্রুত ল  তযফ মন োতধ  

লতের। 
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মতদ আভোলদয োতকস্তোনী তলেভতি অতস্তে রোব কলয েোলক,  লফ  ো এখোলন ১৯47 োলরয 

তবোি গণনো কযোয ভোধযলভ িত তষ্ঠ  তন। আর কেো লচ্ছ: ১৯৪৭ োলর তলেভ একিু 

োটোতন ফযং ূফম তেলক িত তষ্ঠ  তলেলভয ভোলে ক্ষভ োয স্থোনোন্তয ললে ভোে। মোয 

কোযলণ তচোযো োতটললে, তকন্তু তলেভ আলগয তলেভ তোলফই অকু্ষন্ন যললে। 

তনোফোতনী, তক্ষোফযফস্থো, যোজনীত  এফং ংতফধোন ুলযো তলেভ ইংলযজলদয তলেভ 

তোলফই অফতি তের। ন ুন তলেভ মতদ বোয ফললম িত তষ্ঠ  ল েোলক,  োলর  ো 

ইংলযজযো িত ষ্ঠো কলযলে। ইংলযজযো জ্ঞোন-তফজ্ঞোন, বো-ভোলফ  োতন্তূণম উৎগুতরয দ্বোযো 

তনলজলদয তলেভ িত ষ্ঠো কলয নোই। ফযং  োযো তি  ক্ষভ ো িলোগ কলযলে, ফনু্দক  

ফোরুদ দ্বোযো তনলজলদয যোস্তোয কর ফোাঁধো-তফতি দূয কলযলে।  খন তগল  োযো তকোন স্থোলন 

তকোন তলেভ আভোলদয উয চোতল তদল  তলযলে। ু যোং আভোলদয রক্ষয-উলেয লরো: 

মুতি, ইত ো  ইরোভ কর কতিোেয দ্বোযো একেো মূ্পণমরূল বুর িভোতণ  ললে 

তম, তি  ক্ষভ োয উয তবতি কলয তকোন ফোত র তলেভ তফজী লফ, অ িঃয  ো 

গণ িোত ক ংগ্রোলভয ভোধযলভ তযফ মন কলয তপরো লফ! এফং  দস্থলর  োয মূ্পণম 

তফযী -উলটো আভোলনয যলফয ক্ষ তেলক নোতমরকৃ  নযো-ইনোলপয উয তবতিকৃ  

ইরোভী তলেভ িত তষ্ঠ  ল মোলফ। 

তি বোইলযো আভোয! 

এভ োফস্থো মতদ আনোয তকোন ত োকোঙ্খী আনোলক ফোত র তলেলভয ক্ষ তেলক তচতহৃ  

তযখোয উয চরল  িলযোতচ  কলয, গণ লিয োলেই ংতলি োয   োয িত  তফশ্বস্ত 
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োয িত  িলযোতচ  কলয;  োলর আভযো অ যন্ত দুিঃলখয োলে ফরল  চোই তম, এভন 

ত োকোঙ্খীযো এই ফোত র তলেলভয ম্মোন  তফজলক একতি স্বীকৃ  ফোস্তফ ো তোলফ তভলন 

তনললে এফং আভোলদয ংকো আলে তম, ম্ভফ   োলদয অন্তলয বোরকোলজয িচোয এফং 

ভন্দকোলজয িত লযোলধয িত শ্রুত  অদযফতধ ফোতক তনই। মতদ এই িত শ্রুত  এফং অতবিো 

েোক ,  োলর  োয ফোস্তফ ো স্বীকোয কলয তন  এফং অন্তদৃমতি এফং তযকেনো অনুোলয 

তিক ে গ্রন কলয তন । 

ুতি বোইলযো আভোয! 

ত ো এখন কেো লরো: এয ভোধোন তকল? যীোয উলেয তক এফং  োয কভম িিত  তক 

ল  োলয? মোয উয আভর কযোয ভোধযলভ আভযো তনলজযো ফদদ্বীতন তেলক ফোাঁচল  োযফ 

এফং আভোলদয জোত লক যীোয ফযক ভূলয দ্বোযো বযুয কলয তদল  োযফ। এই 

তফললয উয আগোভী লফম  তল লফম আলরোচনো কযো লফ, ইনো আল্লো। 

 عليكن ورحوةُ هللاِ وبركاتُه.والسالُم . وآخر دعواًا أِى الحوُد هللِ رِب العالويي

 


